
يعين أيضا يكون اخلطاب لوالة األمور ))  يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم ((:  وكذلك إذا أخذنا خطاب العام

؛ وهذا الفرض ليس بالنسبة ملن له احلق من له احلق إن شاء عفا لكن من عليه  مفروض عليكم أن تقتصوا إذا

احلق إذا شاء عفا ومن كان خمريا به بني شيئني احلق ومن عليه تنفيذ احلق وهم أوالة األمور؛ أي ألن الذي له 

أيه نعم هو عام والة األمور ومن واجلاين ومن له  الشيخ :الذين آمنوا عام ؟  السائل :؛  فليس مفروضا عليه

ال ال من له احلق ال ميكن أن يكون مكتوبا عليه وقد قيل  الشيخ :فهم مكتوب عليهم كلهم؟  السائل :احلق؛ 

، لو كان فرضا عليه لكان غري خمري؛ طيب  إذا عفا ما كان )) من أخيه شيء فإتباع بالمعروفمن عفي  ((له: 

ما جئنا  الطالب :؟  )) بعد ذلك ((املشار إليه يف قوله:  )) فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ((قوله: 

 ((وجل:  قال اهللا عز  . بإحسان الطالب :إىل قوله أيش؟   الشيخ : ؛ نعم الطالب :ما جئناه؟  الشيخ :؛  عليه

 أأي فالواجب إتباع فهي خرب مبتد )) بإحسان داء إليهفمن عفي له من أخيه شيء فإتباع بالمعروف وأ

وأداء إليه  ((؛  باملعروف ؟ ن له احلق يعين أن يتبع املعفو عنه بأيشباملعروف مم ؛ إتباع حمذوف تقديره: فالواجب

؟ من القاتل الذي عفي عنه  أداء يعين والواجب أيضا أداء إليه أي إىل العايف بإحسان؛ من أين )) بإحسان

ليس   ؛ وذلك ألن املتبع الذي أسقط الدم ؛ واإلتباع باملعروف ؛ واألداء فرضه اهللا بإحسان يؤدي بإحسان

بإسقاط القصاص أحق أن ؟ الذي عفي عنه  فإن األحق باإلحسان منكالذي أحسن إليه بإسقاط القصاص 

يكون حمسنا بأدائه خبالف العايف الذي اجنرح قلبه ممن قتل له من أوليائه فلهذا خوطب بأن يؤدي باملعروف؛ 

فمن عفي له من أخيه شيء  ((هنا الضمري إليه مفرد  )) أداء إليه ((:  ؛ وقوله واملعروف أقل رتبة من اإلحسان

؛  فمن عفي  الطالب : ؛ ال  الشيخ : ؛ إىل أخيه  الطالب : ين هو؟الضمري مفرد ومرجعه أ )) فأداء إليه

؛ وهلذا مرجع الضمري ال يكون فعال أبدا مرجع الضمري ال  نعم مرجعه من العايف املفهوم من قوله: عفي الشيخ :

اعدلوا هو  ((؛  يكون إال امسا لكن إما سابقا أو الحقا أو مفهوما من السياق أو مفهوما من الفعل السابق

إىل العايف  )) أداء إليه ((؛  ؟ على العدل املفهوم من إعدلوا هو أقرب الضمري يعود على أيش )) أقرب للتقوى



الباء هذه للمصاحبة وهي كذلك قوله باملعروف يعين فأداء مسبوق  )) بإحسان ((؛ وقوله:  املفهوم من عفي

، فوائد عادة من  ؟ نعم والفوائد أظن تأيت بعد وال ال؛  فإحسان من غري مماثلة ومن غري نقص بل يكون تاما

ذلك املشار إليه كل ما سبق من  )) ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ((قال تعاىل:   . جنعلها بعد انتهاء اآلية

؛ وقد ذكر ابن  ، ختفيف من اهللا يف مقابل وجوب القصاص وجوب القصاص ومن جواز العفو ختفيف من اهللا

، فرض عليهم  ، فرض عليهم فرضا أن بني إسرائيل فرض اهللا عليهم القصاص (:  هماعباس رضي اهللا عن

هذه األمة خفف عنها فلم جيب عليها القصاص ألن اإلنسان قد يكون لديه رمحة بالقاتل وقد  القصاص فرضا )

يكون القاتل من أقاربه وقد يكون هناك اعتبارات أخرى فال يتمكن من تنفيذ القصاص حبقه فخفف وهللا احلمد 

؛ املالك املدبر خللقه كما يشاء: اخلالق  الرب تقدم لنا معناه كثريا أنه )) من ربكم ((؛ وقوله:  على هذه األمة

؛ وخاصة هي املختصة  ؛ فالعامة هي شاملة جلميع اخللق مؤمنهم وكافرهم : عامة وخاصة ولكن الربوبية قسمان

فاألوىل عامة والثانية  )) قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ((:  ؛ وقد اجتمعا يف قوله تعاىل باملؤمنني

؟ من باب اخلاصة ألنه خياطب املؤمنني  من باب العامة أو اخلاصة )) خفيف من ربكمت ((:  ؛ هنا قوله خاصة

ويش هو يا سامل ؟ هذه نذكرها إن شاء اهللا يف الفوائد، وهل  )) يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ((

؟ باجلميع،  رمحة مبن )) تخفيف من ربكم ورحمة )) (( ورحمة ((؛ وقوله:  العفو أفضل مطلقا أو فيه تفصيل

؛ ألن اهللا  ؛ بالقاتل حيث سقط عنه القتل وبأولياء املقتول حيث أبيح هلم أن يأخذوا العوض رمحة باجلميع

؛ من اجلائز أن يقول إما القصاص أو  العفو مطلقا ولكن من رمحة اهللا أنه أباح  هذا وهذا فهو  سبحانه وتعاىل

؛ من  ، فمن اعتدى بعد ذلك قوله: فمن))  د ذلك فله عذاب أليمفمن اعتدى بع ((  ؛ رمحة باجلميع نعم

؛ عذاب مبعىن عقوبة وأليم مبعىن مؤمل وقد مر  ، وجوابه مجلة فله عذاب أليم هذه اسم شرط وفعل الشرط اعتدى

يؤرقني أمن الريحانة الداع السميع   علينا كثريا إن أليم يف اللغة العربية تأيت مبعىن مؤمل ومنه قول الشاعر: 

؛ فأليم مبعىن مؤمل يعين  ، يؤرقين وأصحايب هجوع ؛ أمن الرحيانة الداع السميع أي املسمع وأصحابي هجوع



قلنا إنه اسم شرط واسم الشرط يفيد العموم؛ وهل املراد من  )) من اعتدى ((موجع ـ والعياذ باهللا ـ وقوله: 

اعتدى من اجلناة القاتل إذا عفي عنه إذا اعتدى مرة  ؛ أو املراد من اعتدى من أولياء املقتول بعد أخذ الدية

؛ إذا مشل األمرين فما املراد  األمرين نعم يشمل األمرين ؟ يشمل ؟ أو يشمل أمرين أخرى فإنه له عذاب أليم

؟ قال بعض العلماء إن املراد بالعذاب األليم هو أن  بالعذاب األليم فيما إذا كان املعتدي القاتل الذي عفي عنه

، إذا اعتدى القاتل مرة ثانية بعد أن عفي عنه فالعذاب األليم أن يقتل بال حمالة بال ختيري؛  قتص منه ال حمالةي

وجل وأما حق اآلدمي من  وإن عفي عنه؟ وإن عفي عنه؛ ولكن الصحيح أن املراد بالعذاب األليم عقوبة اهللا عز

، بني العفو  ؟ والقصاص ه أولياء املقتول بني العفوالقصاص أو عدمه فإن القتل الثاين كالقتل األول خيري في

؛ أما بالنسبة ألولياء املقتول الذين أخذوا الدية وأسقطوا الدية فإم إن اعتدوا فلهم عذاب أليم مؤمل  والقصاص

؛ يقول كيف هذا يقتل مثال أبوكم وتأخذون الدية معىن ذلك إن  واالعتداء منهم متصور أنه يأيت أحد ويندمهم

؛ مث يندفعون يندمون على مضى فيندفعون ويذهبون ويقتلون القاتل هذا رمبا تقع  دراهم أحب إليكم من أبوكال

؛ ويقتص منه ألولياء  والسيما عند أهل اجلهل فنقول هذا الذي اعتدى بعد أن وقع العفو إىل املال له عذاب أليم

املقتول أن يقتص منه اقتص منه كاألول واضح يا أمحد؟ ، نعم يقتص منه إذا طلب أولياء  يقتص ؟ املقتول وال ال

  الشيخ : ؟ يعين يعديه واحد مع من ورائه مثل أبناء املقتول عفوا ابن عمه يعديه ويقتله السائل :  ؛ ، طيب نعم

؛ يعين ما يقال إن قتل صاحبهم شبهة يوجب سقوط  أيه يقتلون هؤالء إذا طلب أولياء املقتول أن يقتلوا قتلوا

ولكن  السائل :  ؛ يقتل الذي قتله الشيخ :لكنه يقتل الذي قتله وال أبناء ؟  السائل :؛  لقصاص ما نقول هذاا

ما  الشيخ :لو أم عفوا األولياء مث قتلوا بعد العفو فإم يقتلون بكل حال؟   السائل : وهي؟ الشيخ :؟ ما عم 

 على كل حال تقدمنا أن قتل الغيلة على رأي شيخ اإلسالمأدري واهللا؛ األول ذكروه أما هذا ما أدري عنه لكن 

؟  شيخ صحيح الرسول يقول ألعايف رجال قتل بعد عشر سنني السائل : ؛ ومذهب مالك إنه ما فيه خيار نعم

هذا  الشيخ :حديث صحيح يقول:ألعايف رجال قتل ألعايف؟ فأعايف رجال قتل بعده ؟  السائل :؟  نعم الشيخ :



من صححه؟ على كل حال ينظر يف احلديث هذا إذا صح هذا  الشيخ :؛  صحيح لسائل :اويش منزلته؟ 

إذا قتل إنسان يعين قتلوا هذا القاتل شرط أولياءه   شيخ السائل :  احلديث فهو يدل على ما ذكر األخ ابراهيم؛

إذا  السائل :؛ إذا ما وجدوه؟  يضرب حىت الشيخ :يعين مثال هو وأخوانه وهو تغري بعد ما قتل هذا الرجل تغري؟ 

 ميكن الشيخ : )) وال تزر وازرة وزر أخرى ((ما عليهم  أي أقاربه الشيخ :؛ يسلم يعين إخوانه؟  ما وجدوه

طيب مث قال اهللا   ويش ضمان؟. الشيخ :؟  أو ضمان السائل :؛  أو أم يدرون حمله خيشون أم غائبني خيربون

حياة؛ لكم خرب ولكم يف القصاص  )) حياة يا أولي األلباب لعلكم تتقونولكم في القصاص  ((تعاىل: 

؛ لكم فيه  مؤخر؛ ويف القصاص يف أي قصاص؟ أل للعهد الذكري يعين القصاص يف القتلى أمقدم؛ وحياة مبتد

؛  ؟ نقول نعم نعم ؟ كيف لنا يف القصاص حياة وحنن نقتل القاتل  )) في القصاص ((؛ خل بالكم قال:  حياة

؛ قال حياة لكل جمتمع وهلذا جاءت منكرة لعظم هذه احلياة  اهللا ما قال ولكم يف القصاص حياة يف احلياة القاتل

فالتنكري هنا للتعظيم يعين حياة عظيمة شاملة للمجتمع كله أما بالنسبة للقاتل فهو يعدم لكن إعدام القاتل حياة 

؛  لقاتل إطالق نفسني وعدم قتله اقتصار على نفس واحدةللجميع خالفا ملن كفروا بدين اهللا وادعوا أن قتل ا

يا أويل العقول لو عقلوا لعملوا أن  )) يا أولي األلباب ((هؤالء من جهلهم وسفههم لو عقلوا وهلذا قال: 

، حياة ولكم يف القصاص حياة ؛ ووجه ذلك أن من علم أنه سيقتل  القصاص ؟ زيادة إتالف وال حياة ؟ حياة

؟ فيكون الذي بصدد أن يقتل يكون ساملا بسبب اخلوف من القصاص  يرتدع ما يقتل صح وال ال إذا قتل فإنه

هذه واحدة؛ ثانيا: أننا إذا قتلنا القاتل يعين جترأ هذا وقتل وقتلناه صار غريه إذا هم بالقتل ذكر قتل ذاك الرجل 

ين وللقاتل ألن الذي هم بقتله لو قتله فامتنع فصار يف ذلك حياة، حياة لشخصني للذي يهم اإلنسان بقتله والثا

 ((؛ مث يف حياة هاتني النفسني حييا نفوس أخرى كثرية وهلذا قال اهللا تعاىل:  أعدمه مث هو يعدم فيذهب نفسان

؛ يقال إن هناك كلمة شائعة يف اجلاهلية  حياة يعين حياة عظيمة بالغة مؤكدة )) ولكم في القصاص حياة

؛ لكن إذا رأيت القرآن  وهذه عندهم مبنزلة رفيعة يف البيان والفصاحة واملعىن أيضا"  تلالق ىالقتل أنف" يقولون 



وال مقارنة ما نقارن شيء بالقرآن لكن إذا رأيت القرآن ذا التعبري العظيم عرفت أنه يف غاية ما يكون يف 

سودة قتل بقتل وال فيها أمر إجيايب البالغة؛ فهذه اجلملة اليت هم يقولون ما فيها ذكر للحياة أطالقا كلها جامدة 

لكن لكم يف القصاص حياة قضيتها إجيابية وفيها أيضا نص على العبد يف القصاص وفيها  أيضا إمنا قضيتها سلبية

يا أولي  ((:  مث قال اهللا تعاىل )) (( ولكم في القصاص حياةذكر احلياة اليت هي حمبوبة إىل القلب وإىل الناس 

يعين يا أصحاب العقول لعلكم تتقون فدل هذا على أن غري العاقل ما يفهم أن يف القصاص حياة ؛  )) األلباب

قدم أن هذه اآلية الكرمية بني اهللا سبحانه  )) ولكم في القصاص حياة يا أولي األلباب لعلكم تتقون ((قال: 

ه يقتل نعم؟ فإنه لن يقدم على القتل وتعاىل فيها احلكمة من القصاص وأنه حياة ووجه ذلك أن القاتل إذا علم أن

وكذلك إذا نفذ القتل بالقاتل فإن غريه ال يقتل فيكون يف ذلك حياة للناس؛ وفيها أيضا حياة معنوية ال حياة 

حسية وهي إقامة العدل بني الناس وإقامة العدل الشك أنه حياة للناس مجيعا فإن الناس إذا رأوا أن العدل يقام 

فإم بذلك يطمئنون على ثبوت العدل وأن احلكم على وجه الكمال ففيه  يف بالوضيع نعمحىت إنه يقتل الشر 

 إقامة الطالب :؟  ؟ ما هي احلياة املعنوية يف القتل ؟ نعم حياة حسية وفيه حياة معنوية؛ ما هي املعنوية يا حسني

إذا عممنا  )) ي القصاص حياةولكم ف ((؛ وقوله سبحانه وتعاىل:  إقامة العدل بني الناس الشيخ :،  العدل

القصاص حبيث يشمل النفس فما دوا صار املدار باحلياة أصلها وكماهلا أما إذا خصصنا القصاص بالنفس فقط 

فاملراد باحلياة أصل احلياة مثال ذلك إذا قلنا ولكم يف القصاص أي يف قتل اجلاين للمقتول صار حياتنا املراد ا 

كالقصاص يف اجلروح والقصاص   دون النفس مافيوقلنا ولكم يف القصاص حىت عممنا  بقاء احلياة أي أصلها إذا

يف األسنان والقصاص يف األطراف اليدين والرجلني صار املراد باحلياة أصلها ، نعم وكماهلا يعين أن من علم أنه 

القطع فقطع هل تبقى  ؟ ال، ما يقدم ؛ طيب إذا أقدم على إذا قطع يد فالن قطعت يده يقدم على القطع وال ال

؛ عندكم عندكم  ؟ تبقى الروح إذا إذا عممنا اآلية صار املراد باحلياة هنا أصلها إذا كان القصاص الروح وال تفوت

؛ أصلها إذا كان قصاص يف النفس وكماهلا إذا كان قصاصا فيما دون النفس يف اجلروح  اجلواب عليكم



 ((جيري يف اجلروح وجيري يف األطراف قال اهللا سبحانه وتعاىل:  ألن القصاص كما جيري يف األنفس  واألطراف.

السن بالسن والعين بالعين واألنف  ((وجل القصاص يف اجلروح  وقال:  فأثبت اهللا عز )) والجروح قصاص

؛ فالقصاص كما هو  هذا يف أيش؟ يف األطراف هذا يسمى أطراف يعين أعضاء وأجزاء من اإلنسان )) باألنف

؛ ولنتعرض قليال بشروط القصاص يف األطراف اشرتط للقصاص يف  هو يف ثابت يف هذا أيضايف النفس 

األطراف شروط؛ ألشرط األول: أن يكون القصاص جاريا بني اجلاين واين عليه يف النفس وإن مل جيب القصاص 

وال تقطع يد الوالد بيد الولد  بينهما يف النفس فإنه ال جيري فيما دونه فعلى هذا فال تقطع يد املسلم  بيد الكافر

؟ وال يد املعصوم بيد غري املعصوم ألنه ال جيري القصاص يف النفس هلذه األمور  ؛ واضح وال يد احلر بيد العبد

 مسلم السائل :املعصوم هو من ال حيل قتله؛   الشيخ : ؟ ما هو املعصوم يا شيخ السائل :؛  فال جيري فيما دوا

؛  : املماثلة بني الطرفني يف االسم واملوضع طيب الشرط الثاين  ؛ والذمي واملعاهد ومستأمنال مسلم  الشيخ :؟ 

؛ وال  ؟ الختالفها يف املوضع يعين ميني بيمني ويسار وبيسار ورجل برجل ويد بيد فال تؤخذ اليمني باليسار ملاذا

ضع نعم طيب هل يؤخذ اإلام باخلنصر؟  تؤخذ يد برجل الختالفهما يف االسم فالبد من املماثلة يف االسم واملو 

الختالف املوضع واالسم   الشيخ :،  الختالف املوضع الطالب :؟  ملاذا الشيخ :؛  ال الطالب :،  كل أصبع

؟ ألن هذا إام ودا خنصر صحيح كل منهم أصبع طيب هذا شرط األول والشرط الثاين؛ هذا شرط الثاين،  كذا

، أو أعلى أن ال  ال تكون يد اجلاين أكمل من اين عليه يف الصحة والكمال الشرط الثالث: أن  ؛ ثاين هذا

من اين عليه؛ يد صحيح أن نقول أن يكون طرف أن ال يكون طرف اجلاين أعلى من  تكون يد اجلاين أعلى

يد  ن؛ طرف اين عليه يد نعم قطع إنسا طرف اين عليه يف الصحة الكمال فإن كان أعلى مل يؤخذ به

؟ ألن يد اجلاين  ما تقطع؟ أليش الشيخ :،  ال تقطع الطالب :؟  شخص شالء ويد اجلاين سليمة ما رأيكم

؟ طيب قطع رجل يده كاملة األصابع يد إنسان ناقصة األصابع  ويده شلة ما تتحرك كذاأعلى منها ما فيها شلل 

ملاذا؟ ألا أكمل الذي عددها عدد أصابع   الشيخ :؛  ال الطالب :؟ تقطع وال ال؟  ما فيه إال ثالثة ما تقولون



؛ أعور العني اليمىن  هذا صحيح الشيخ :؟  صحيح هذا شيخ السائل :؛  كاملة وهذه ناقصة ؛ طاهر؟ طيب

؟ اجلاين عينه اليسرى صحيحة وعينه اليمىن  وهي عني اليسرى صحيحة قلع عني رجل يسرى غري أعور فامهني

تقلع  الطالب :؟  يه كلتا عينيه صحيحة فاجلاين قطع عني السليم اليسرى املماثلة لعينهعورة ما تشوف واين عل

هذا واحد ما له عينني   الشيخ : ؛ املقلوع عليه الطالب :؛  ، ما له عني اليسرى تقلع عينه؟ نعم الشيخ :،  عينه

؛ ما قلعت  نقلع عينه اليسرى؟  ما له عينني كذا عني هذه وقلع العني اليسرى من شخص نقلع عينه اليسرى

 الشيخ :تقلع  الطالب :؛  ؛ أقول العني اليسرى سليمة واليمىن عورة ما هو يشوف ا بارك اهللا فيكم موجودة

؟ هذا واحد عينها ما يشوف وعينه  ؟ الذي ما يشوف إال بعني هذا رجل أعور مفهوم تعرفون الرجل األعور

طيب  الشيخ :؛  سليمة الطالب :؟  يمة اليسرى وال ما هي سليمة، سل اليسرى يشوف ا متام اآلن؟ نعم

ه وقلع عينه اليسرى هل تقلع عينه اليسرى اعتدى على رجل وقلع عينه اليسرى على رجل يبصر يشوف كل عيون

؛  ؟ نعم على القاعدة ما تقلع الشيخ :؛  على القاعدة ما تقلع الطالب :،  تقلع الطالب : ؟ وال ما تقلع

، اآلن إذا خلعنا عني األعور أذهبنا بصره صار أعمى ما  طيب دقيقة يا إخواين الشيخ :تقلع ،  : الطالب

يشوف صحيح أنه قلع العني اليسرى من ذلك الشخص لكن بقي يبصر وحنن إذا قلعنا عينه بقي ال يبصر فلهذا 

 )) (( الجروح قصاص ((ول: اختلف يف ذلك أهل العلم منهم من قال تقلع على عني اليسرى تقلع ألن اهللا يق

فتقلع وكون هذا ما يبصر إذا قلعنا عينه فهو منه ليس  )) العين بالعين )) (( العين بالعين (( ))؟ العين بالعين

كاملة وهي منفعة اإلبصار، أما ، منفعة   منا؛ ومنهم من قال ال تقلع ألننا نذهب اآلن منفعة كاملة من هذا اجلاين

نصف املمتعة ولكننا نلزمه بدية كاملة بينما العني فيها نصف الدية يقول اآلن نلزمك بدية  ك ما ذهب منه إال اذ

منفعة البصر كذا وال  الشيخ :البصر،  الطالب :؟  كاملة عوضا عن املنفعة اليت أبقيناها لك ألننا أبقينا لك أيش

؟ املسألة فيها خالف يعين كل من  ؟ منفعة البصر فتبقي لك عينك ولكن تدفع دية كاملة لذلك الرجل مفهوم ال

؛ والذين أخذوا باملعىن قالوا  القولني له دليل الذين أخذوا بالعموم قالوا ما لنا وله هذا رجل أعور أعوره ليس منا



؟ بذهاب البصر فهو مثل اليد  ؟ ألننا جنينا عليه بأعظم ويش هو به ؛ ملاذا لو أننا قصصنا منه ما مت القصاص

؛  نقول إنك تدفع هلذا دية كاملة د الشالء ؛ لكن نظرا إىل أننا أبقينا له منفعة كاملة منفعة البصرالسليمة مع الي

وبعض العلماء يقول ال ما نقتص ألننا نذهب بصرا وال نعطيه دية كاملة بل نعطي اين عليه نصف الدية ألننا 

 السائل :؛  فهذه أقوال ثالثة يف املسألة ؛ ما أخذنا منه إال عينا واحدة فقط فنحن ال نعطيه إال نصف الدية

شيخ لو  السائل : ؛ الصحيح يأيت إن شاء اهللا يف باب القصاص هذه جاءت عرضا  الشيخ : ؟ شيخ الصحيح

أي نعم تؤخذ عينه  الشيخ :قطع عني املناظر العني اليت ال يبصر ا ألنه أعور لعني اليمىن تقلع عني اليمىن؟ 

معناه أي واحد أعور هو  السائل :؛  أي نعم الشيخ :اجلاين لعني اليمىن ليس ا شيء؟  السائل :؛  اليمىن

طيب لو  الشيخ :؛  يعتدي على اآلخرين ألنه عنده عني اليمىن ال يبصر ا قد تكون موجودة بس ال يبصر ا

ال  الطالب :؟  قلع إنسان إنسانا قطع يد شخص سليمة ويده شالء وطلب اجلين العليه القصاص تقطع اليد

بالعكس   الشيخ : قلنا اآلن ليس اآلن ؛  السائل : ؛ ؟ أيه ؛ يد الشالء تقطع، تقطع عنه الشيخ :،  تقطع

كون بالعكس ال يتساوى  السائل :؛  الذي حنن قلنا الذي قلنا يد اجلاين سليمة واملقطوعة شالء هذا بالعكس

 األ السائل :ال ميكن  الشيخ :؛  ميكن يقطع يا شيخبس ما  السائل : ؟ يش الفرقطيب و  الشيخ :؛  شيخ

ال يقطع هو هذا الرجل؛ هو شالء ما  الشيخ :؛ ال حنن نقطع ؛ال يقول يعتدي باليمىن ؛  شالء ما يقطع ا

ال ال ال يقطع ال يقطع لعدم التساوي يعين مثال   الشيخ : ؛ أيه يقطع باليد الثانية سليمة السائل :؛  يقدر يقطع

نقول تقتل  ع يده طلب أن تقطع يد الشالء نعمرجل يده اليمىن شالء قطع يد إنسان ميىن سليمة فطلب املقطو 

؛ طيب ما رأيكم يف ما لو قطع إام الرجل اليسرى وهو ما  ما يف مانع ألن يد اجلاين اآلن أقل من يد اين عليه

أي نعم ؛ نعم ميكن الرجل الطالب : ؟  م رجل اليسرى وقال اين عليه اقطعوا إام رجله اليمىن ميكنله إا

يا شيخ كل من ناقص الطالب : إذا يا إخواننا الشروط اليت أصلنا صار ما لقينا قلنا يشرتط؛   الشيخ : ؛ واحدة

ال ما يسلم ناقص ما يسلم الكامل هو   خ :الشي ؛ عنده طرف يقطع املزيد عليه يف جمين عليه يعين ويسلم به



؛ هذا الرجل الذي قطع إام رجل اليمىن وليس  الذي يسلم أما الناقص ما نسلم نقطع طرفه ولو كان ناقصا

؛ نقول ال ما نقطع ألنه يشرتط املماثلة يف  عنده إام رجل اليمىن وقال اين عليه اقطعوا إام رجله اليسرى

الشرط الثالث؛   ؛ فال نقتص يح أن كل واحد منهما إام رجل لكن اختلف يف املوضعاالسم واملوضع صح

أن ميكن  ؟ طيب دقيقة الشرط الرابع: أن يؤمن أن ميكن االستيفاء إىل حيث الرابع؟ ال ال الثالث؛ الرابع

؟ أن ميكن من  فهمتم الشرط املفصل أو له حد ينتهي إليه نعم ؛ وذلك بأن يكون القطع حيث بالاالستيفاء 

؛ من مفصل مثال إذا كان  ؟ بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه االستيفاء بال حيث وذلك وذلك

؛  املفصل واضح ؛ من الركبة ؛ من الكعب املفصل واضح ؛ من املرفق املفصل واضح من الكف املفصل واضح

،  فيهالطالب : ؟  راع فيه قصاص وال الذطيب لو قطعه من نصف الكذا ؛   من الفخذ الورك املفصل واضح

ما هو من ، ما فيه ألننا قلنا إن كان االستيفاء بأن يكون القطع من مفصل وهذا القطع  ال ما فيه الشيخ :

؟ قالوا مثل  ؛ طيب قولنا أو له حد ينتهي إليه ويش معىن لو حد إليه فال قصاص نعمراع ذمفصل من نصف ال

لني فإذا  غضروف، األنف هذا عظم أعظام وهذا  ، ومارن األنف هو ما الن منه ، مارن األنف مارن األنف

؛ طيب إذا يشرتط  قطعه من هذا نعم يقتص منه ألنه ميكن ألن اللني له حد والعظم له حد فيمكن أن يقتص

قطع من الشرط الرابع ؟ أن ميكن االستيفاء بال حيث فإن كان ال ميكن فال قصاص واإلمكان يفسره بأن يكون ال

؛ ولكن يف املسألة األوىل أن يكون القطع من مفصل إذا كان القطع من غري املفصل  مفصل أو له حد ينتهي إليه

؛ وقال بعض العلماء إنه  ، ال ميكن القصاص بال حيث املذهب عند احلنابلة ال قصاص ألنه ما ميكن بال حيث

 راعذئد فنقول مثال هذا اجلاين الذي قطع من نصف ال، للمجين عليه عرش الزا رش الزائدأيقتص من املفصل وله 

؟ نصف الذراع الذي هو عرض يدفع النصف الذي  يقطع من مفصل الكف يدفع الفلوس ويش هي عوضا عن

؛ املهم يقول بعض  يف الوقت احلاضر ممكنن املكان إذا أمكن وهذا ؛ وقال بعض العلماء بل يقتص م يقوم به

رش وهذا أمن مكان القطع أقتص فإذا مل ميكن أقتص من املفصل ويأخذ اين عليها العلماء إذا أمكن أن يقتص 



مادام ممكنا فهو متعني ولو قلنا القول ))  والجروح قصاص ((القول هو املتعني هذا القول متعني ألن اهللا يقول: 

عون أيدي أذهب األول إنه البد من مفصل كان كل واحد شيطان يقول بدل ما أقطع من مفصل الكف هم يقط

أعلى ويصري أشد جناية وال تقطع يده لو يقطع من العضد هذا ما عليه شيء ما عليه قصاص وهذا القول ليس 

؛ الصواب أنه إن هذا الشرط األساسي هو أن ميكن القصاص بال حيث سواء كان من  جدا بصحيح ضعيف

شروط استيفائها هو يشرتط الستيفائه أما   ؛ مفصل أو غري مفصل هذه شروط ثبوت القصاص فيما دون النفس

؟ يعين مثال لو وجب القطع قصاصا على امرأة حامل فال نقطعها  ؛ ويش معىن يتعدى اجلاين أن ال يتعدى اجلاين

؛ أو يأتيها األمراض فيسقط منها الولد  ؟ حىت تضع ألن هذا خطر على الولد رمبا تنزعج فتسقط الولد إىل مىت

يشمل القصاص يف النفس فما دونه؛ وعلى هذا  ))ولكم في القصاص  ((قوله تعاىل:  ؛ فإذا نقول فهنا مننعه

فتكون حياة بالنسبة للقصاص يف النفس حياة باعتبار أصل احلياة والبقاء وعلى القصاص فيما دون النفس يكون 

: أصحاب وهي ملحقة  ؛ أويل هذه مبعىن يا أويل )) يا أولي األلباب ((وقوله تعاىل:   . املراد باحلياة كماهلا

؛ منصوبة بالياء نيابة عن الفتحة ونصبت ألا منادى من  ؟ يا أويل ، بأيش ؟ نعم ؛ منصوبة جبمع املذكر السامل

واأللباب مجع  )) يا أولي األلباب ((؛  مضاف إليه )) األلباب ((؛ وقوله:  مضاف واملنادى املضاف ينصب

؛ وال يطلق  لب واللب هو العقل وأطلق عليه العقل ألن اإلنسان بدونه ليس اإلنسان يف القواقع ليس باإلنسان

يا أويل العقول  )) يا أولي األلباب (( اللب بالعقل إال ويراد به عقل الرشد والتصرف وليس عقل اإلدراك واملراد بـ

يس املراد بأويل األلباب هنا أولوا العقول اليت يكون ا اإلدراك ألن من الرشيدة اليت تتصرف تصرف الرشيدة ول

؟ فالكفار  ؟ اانني ألن تصرفهم سيء أليس كذلك أويل العقول اليت يكون ا اإلدراك من كانوا يف حساب من

ومن  ((:  عاىلوإن كانوا من أذكى العامل وأعقلهم عقال إدراكيا لكنهم من ناحية العقل الرشد سفهاء لقوله ت

 لعلكم تتقون ((:  وقوله )) صم بكم عمي فهم ال يعقلون )) (( يرغب عن ملة ابراهيم إال من سفه نفسه

كلمة لعلكم تتقون للتعليل، لعل للتعليل لكن   )) ولكم في القصاص حياة يا أولي األلباب لعلكم تتقون )) ((



وكتبناه عليكم من أجل أن تتقوا العدوان والقتل فإن  ؟ املعلل ثبوت القصاص يعين أوجبنا القصاص أين املعلل

قال اهللا   ؛ ؛ وأظن نأخذ الفوائد منها ؛ انتهى الكالم على آية القصاص اإلنسان إذا علم ذا سيتقي بال شك

)) إىل  ولكن البر من آمن باهللا واليوم اآلخر (( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب تعاىل:

، أن الرب هو  : أن الرب طاعة اهللا مطلقا أو أن الرب هو اإلميان باهللا إىل آخره يستفاد من هذه اآلية الكرمية . آخره

؛ وأظن أثناء  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن طاعة اهللا عزوجل من الرب وليس العربة بالشكل ؛ اإلميان باهللا إىل آخره

 ؛ وقتل النفس من كبائر الذنوب وأحيانا يكون عبادة ا يكون عبادةالتفسري قلنا إن السجود لغري اهللا شرك وأحيان

؛ هذا  ؛ فالسجود آلدم الذي أمر اهللا به املالئكة عبادة تركه كفر؛ وقتل ابراهيم البنه امساعيل عبادة ألنه أمر به

ستقبل املشرق أو ؟ عبادة؛ ما يهم أن ت أيضا استقبال املسلمني بيت املقدس مث حتوهلم إىل الكعبة عبادة وال ال

؛  من فوائد اآلية الكرمية: إثبات اليوم اآلخر . وجل املغرب أو الشمال أو اجلنوب املهم أن تكون مطيعا هللا عز

 ((؛ لقوله:  وإثبات كتب السابقة ))؛ والمالئكة ((؛ لقوله:  وإثبات املالئكة )) واليوم اآلخر ((لقوله: 

لقد أرسلنا رسلنا  ((؛ لقوله تعاىل:  وقد بينا أن اهللا سبحانه وتعاىل ما أرسل رسوال إال ومعه كتاب )) والكتاب

من فوائد اآلية: اإلميان بالنبيني عموما؛ وقد سبق أمنا علمنا منه نؤمن  )) بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان

وذكرنا يف التفسري أن حب اإلنسان  ؛ نعم ان املال على حبهمن فوائد اآلية: فضيلة إتي ؛ بإمجالهبه بعينه والباقي 

  ؟  وكلها داخلة يف اآلية أو ال  ؛ باملال قد يتعلق بعني املال وقد يتعلق حباجة اإلنسان إليه


